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                                      До  реєстр. № 1494
                                             від 17.12.2014









                                                                                   ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


                                                         ВИСНОВОК
на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» щодо заміщення вакантної посади заступника голови Комітету з питань економічної політики», внесений народним депутатом України  Березюком О.Р.                                                        (реєстр. № 1494 від 17.12.2014)

Комітет на засіданні 11 лютого 2015 року (протокол № 8) розглянув на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від                        18 грудня 2014 року проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» щодо заміщення вакантної посади заступника голови Комітету з питань економічної політики», внесений народним депутатом України  Березюком О.Р. (реєстр. № 1494 від 17.12.2014).
Проектом Постанови пропонується обрати заступником голови Комітету з питань економічної політики народного депутата України – члена депутатської фракції Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Пташник В.Ю., увільнивши її від обов’язків члена цього Комітету.
Постановою Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації» від 4 грудня 2014 року № 23-VIII на посаду заступника голови Комітету з питань економічної політики було обрано позафракційного народного депутата України Довгого О.С., якого                  11 грудня 2014 року на пленарному засіданні Верховної Ради України відкликано з цієї посади. 
Підстави та порядок обрання на посади голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визначені Регламентом Верховної Ради України та Законом України «Про комітети Верховної Ради України».
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» персональний склад комітету може бути змінений внаслідок обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету.
Згідно з частинами другою та сьомою статті 7 вищезазначеного Закону   обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету здійснюються шляхом прийняття постанови Верховної Ради України, при цьому рішення Верховної Ради України щодо зміни складу комітетів приймаються з урахуванням принципу пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій і визначених відповідно до принципу квот згідно з Регламентом Верховної Ради України.
Положеннями статті 82 Регламенту Верховної Ради України та частиною другою статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачено, що персональний склад комітетів формується Верховною Радою України нового скликання шляхом обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів за поданням депутатських фракцій (депутатських груп), які схвалюються Погоджувальною радою депутатських фракцій (депутатських груп), і питання про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів не потребує підготовки в комітетах.
Згідно з частиною четвертою статті 81 Регламенту Верховної Ради України квоти розподілу посад голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визначаються пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) до фактичної чисельності народних депутатів України у порядку, встановленому Верховною Радою України.
У разі відкликання заступника голови комітету з посади право висунення кандидатури на цю посаду належить депутатській фракції (депутатській групі), за квотою якої він був обраний на цю посаду (частина сьома статті 83 Регламенту Верховної Ради України). При цьому Комітет зазначив, що з посади заступника голови Комітету з питань економічної політики було відкликано позафракційного народного депутата України.
Під час формування кількісного та персонального складу комітетів Верховної Ради України Підготовчою депутатською групою було визначено розподіл квот керівних посад комітетів для депутатських фракцій (груп), зокрема, для депутатської фракції Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ» на посаду заступника голови комітету передбачена квота 2,3 представники фракції. На даний час від цієї  фракції на посади заступників голів комітетів Верховної Ради України обрано 8 представників. 
 Крім цього Комітет звернув увагу, що є технічні недоліки в проекті Постанови, а саме:  назва проекту Постанови Верховної Ради України, яким пропонується внести зміни до Постанови Верховної Ради України від 4 грудня 2014 року № 23-VIII не відповідає назві Постанови Верховної Ради України, яку прийнято Верховною Радою України, а саме: «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації», а також абзаци перший та другий пункту 1 проекту Постанови за змістом дублюють пункт 2 проекту Постанови.  
Враховуючи вищевикладене, Комітет прийняв рішення ухвалити зазначений висновок та рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» щодо заміщення вакантної посади заступника голови Комітету з питань економічної політики», внесений народним депутатом України  Березюком О.Р. (реєстр. № 1494) з урахуванням зауважень Комітету та визначитись щодо нього шляхом голосування.
Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено першого заступника голови Комітету.



Перший заступник 
голови Комітету                                                          П.ПИНЗЕНИК


